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PROTOCOLOS DO ATLETISMO PERNAMBUCANO 

A Federação Pernambucana de Atletismo (FEPA)  foi fundada no dia 17 de dezembro de 1979, é filiada a 

Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt)  , que por sua vez é filiada ao COB  , CONSULDATLE  

, APA   , WORLD ATHLETICS  , AIMS  , AIU  , WORLD RUNNING  , WMRA  , A FEPA 

é o único órgão competente no Estado de Pernambuco, responsável pela liberação, fiscalização, normatização 

e execução do atletismo em todo o Estado de Pernambuco, são vários seguimentos de atuações da FEPA, 

(atletismo de pista e campo, cursos de atletismo, curso de treinador em atletismo, curso de arbitragem em 

atletismo, clinicas de treinamentos, camping de treinamentos, corridas de pedestrianismo em vias públicas, 

privadas, praias, trilhas, aventuras, montanhas, maratonas e ultramaratonas, também nos treinamentos e 

competições), fundamentação nos regulamentos, regras, normas (07 a 12) da CBAt, art. 67 do código de 

transito Brasileiro, Secretárias Estaduais e Municipais, Diretorias e Autarquias. 

1. PROTOCOLO PARA RETORNO DAS COMPETIÇÕES DO ATLETISMO EM PERNAMBUCO  

1.1 Protocolos para a retomada das atividades do atletismo de Pernambuco conforme os protocolos do 

Ministério da Saúde, Secretárias de Saúde Estadual e Municipais de Saúde através de decreto do 

Governo Estadual; 

1.2 São medidas de prevenção descritas nos protocolos da OMS, Ministério da Saúde, Secretárias de 

Saúde Estadual e Municipais e decreto do governador de Pernambuco, e deverão ser aplicados aos 

treinamentos e competições: escolares, universitários, jogos de associações, clubes, campeonatos 

estaduais, troféus regionais, campeonatos nacionais, campeonatos internacionais, corridas de 

pedestrianismo, competições paralímpicos, curso de arbitragem, curso de treinador, palestras e clínicas 

do atletismo Pernambucano;  

 

2. INFORMATIVOS PARA TREINAMENTOS E COMPETIÇÕES EM VIAS PÚBLICAS 

2.1 Os Organizadores de corridas de pedestrianismo, aventuras, trilhas, montanhas, maratonas, 

ultramaratonas, assessoria e grupos de corridas, deverão providenciar informativos com as medidas de 

prevenção do COVID-19, conforme os protocolos da Secretária Estadual e Municipais de Saúde de 

Pernambuco; 

 

2.2 A FEPA, após receber do organizador de corridas de pedestrianismo, aventuras, trilhas, montanhas, 

maratonas e ultramaratonas os protocolos de segurança em conformidade com os protocolos das 

Secretária Estadual e Municipais de Saúde, e o parecer do órgão de engenharia de trânsito municipal 

(art. 67 do CONATRAN), emitirá a licença (PERMIT) para realizar o evento no Estado de Pernambuco; 

 

3. MEDIDAS DE PROTEÇÃO PARA TREINOS E COMPETIÇÕES EM VIAS PÚBLICAS E PRIVADAS 

3.1 As assessorias, grupos de corredores, e organizadores de corridas de pedestrianismo em vias públicas 

e privadas, conforme os decretos e as normas  do Ministério da Saúde e das Secretárias Estado e 

Municipais de Saúde de Pernambuco, deve informar aos atletas, praticantes e demais presentes aos 

locais de treinamentos e competições, sobre o uso obrigatório da MÁSCARA, retirando apenas quando 

estiver treinando ou competindo, tenha sempre uma MÁSCARA reserva para trocar toda vez que estiver 

úmida, acondicionando em embalagem plástica de uso próprio, além dos cuidado ao descartar caso não 

vá reutilizar, jogue em local especifico para este tipo de lixo; 

 

3.2 As assessorias, grupos de corredores, e organizadores de corridas de pedestrianismo em vias públicas 

e privadas, deve orientar aos participantes de treinos e competições sobre as normas de higienização, 

distanciamento, aglomeração e uso da máscara conforme os itens 2.6, 2.7, 2.8 e 2.9 deste protocolo; 
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3.3 A FEPA, propõem adequação nas largadas por ondas com a distância de 1 m a 2 m, com  diferença  de 

tempo entre  as largadas e  o  resultado por tempo liquido,  a   área  de largada deverá ser toda isolada 

por grades com uma abertura de entrada para as ondas e conferência  da ordem numérica conforme 

ordem de inscrição, na chegada também o controle por  stafs para não ter aglomeração. A quantidade 

deve  ser adequada ao tamanho da área de largada atrás do pórtico de largada e chegada, o local da  

chegada  deve ter setores de higienização e retirada do kit lanche, hidratação e medalha devidamente 

higienizados e acondicionado em sacos plásticos armazenados e entregues por starfs higienizando  os 

kits com álcool 70% todos os stafs com luvas; 

 

3.4 Solicitamos que evitem aglomerações nos momentos antes e pós-treinos e de competições; 

 

3.5 Os organizadores devem providenciar profissionais da área da saúde, médicos, enfermeiros, ou técnicos 

de enfermagens com aparelhos termômetro digital, para verificar a temperaturas igual ou acima de 37,8º 

C, não podendo participar, ficar no local de treino e de competição; 

 

3.6 Solicitamos aos praticantes que não levem mochilas ou acessórios que demandem cuidados, com 

exceção de garrafas de água ou squeezes. Em modalidades que é necessário a utilização de acessório.  

 

3.7  Recomendamos que os organizadores de corridas de pedestrianismo, na entrega de  kits do  tipo 

número e camisas, que seja em ambiente arejado e mantenham portas e janelas abertas, evitando 

locais com ar condicionado, evite entrega de kits em lojas com pouco espaços e ambientes fechados, 

caso seja no local da arena, aumente o distanciamento entre as tendas de entregas dos kits, ou utilize 

serviços de drive-thru ou utilize o serviço de entrega na residência; 

 

3.8  Atenção para as superfícies tocadas com mais frequência, mesas, maçanetas, interruptores de luz, 

torneiras, corrimãos, pias e dispositivos eletrônicos, entre outros, devem ser higienizados com 

frequência; 

 

3.9  É recomendado que não havendo solução para uso de local fechado, veja a possibilidade de modo a 

garantir 2m² por pessoa.  

 

3.10  Os organizadores das corridas de pedestrianismo, deverão mapear o local da arena com marcações 

no chão de 1,5m a 2 metros para orientar o distanciamento entre os envolvidos no evento; 

 

3.11 Os organizadores de corridas de pedestrianismo, deverão na medida do possível optar por uma só 

distância e chegada em outro local, nestes tempos de combate ao COVID-19 definidos em regulamento 

com largadas por ondas; 

 

3.12 Organizadores de corridas de pedestrianismo, deverão providenciar nos modelos que necessitam 

realizar entregas de hidratação, kit alimentação, chips de cronometragem, a garantia que sejam 

realizadas em embalagens individuais, devidamente higienizadas e desinfetadas, com entregas de 

forma a não gerar aglomerações e com distanciamentos, para isto as tendas devem estarem com 

distanciamento; 

 

3.13 Limite de escritos conforme o local da corrida e a área de concentração, dividida pelo distanciamento 

de 2 metros entre os participantes, conforme a liberação pelos decretos vigentes; 
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3.14 Os organizadores das corridas de pedestrianismo, devem aumentar os espaços entre as tendas na 

arena, garantindo fluidez na dispersão, além dos cuidados com a higienização de todas as tendas e 

matérias utilizados nas tendas; 

 

3.15 Organizadores das corridas de pedestrianismo, tão logo após a chegada devem ofertados aos 

corredores álcool 70%, antes do atleta chegar nas tendas de retirada de Kit (lanche, água e medalha); 

 

3.16 Solicitamos aos organizadores das corridas de pedestrianismo, que informem através de serviço de 

som, informativos digitais e folhetos as ações de segurança dos protocolos, higienização, 

distanciamento, aglomeração e uso da máscara para a proteção da saúde dos participação da corrida; 

 

3.17 A FEPA, vai notificar ao Ministério Público as corridas de pedestrianismo, que esteja em desacordo com 

as normas (7 a 12) da CBAt, Art 67 do CONATRAN, Decreto Estadual e Protocolos da Secretária de 

Saúde de Pernambuco; 

 

3.18 A FEPA, só liberar o evento corridas de pedestrianismo com apresentação da contratação do seguro 

dos atletas e demais envolvidos; 

 

3.19 Organizadores de corridas deve certificar-se que antes e durante a competição, todos atletas, staff, 

organização, estejam cientes do protocolo de segurança e planilha de risco da OMS (anexo traduzido), 

Ministério da Saúde, Secretarias Estadual e Municipais de Saúde de Pernambuco, FEPA e CBAt, e que 

os mesmos foram amplamente divulgados nos sites e mídias oficiais e também que estejam visíveis no 

local da corrida. A Federação Pernambucana de Atletismo (FEPA), poderá solicitar mais orientações 

em situações de maior especificidade da corrida, essas medidas preventivas para saúde dos praticantes 

e demais envolvidos visam a proteção e prevenção do contagio pelo COVID-19; 

 

 

4. MODELOS DE ARENAS ONDA PARA CORRIDA DE PEDESTRIANISMO 

4.1 Parâmetros para largadas por ONDAS, as filas com 2 metros apara cada participantes nas largadas  por 

ondas e número conforme o tamanho da área atrás do pórtico e protocolos de convivência definidos 

pelo comitê Estadual de combate ao covid-19; 

 

4.2  Modelo de arena com largada e chegada no mesmo local 

Largada                             concentração por distanciamento a cada 2 metros 

 

  

    Chegada                                 Dispersão com descontaminação             Dispersão com entrega de kit Final 
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4.3 Modelo de arena com largada em um local e chegada em outro local 

 

Largada                                               concentração por distanciamento a cada 2 metros 

 

   
 

Chegada                                                        Dispersão descontaminação                       Dispersão Final 

 

   

4.4 Exemplo de largada por ONDA com o distanciamento; 
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